
 فهل تدل اآلية على أن للجمادات إرادة ؟ جدارا يريد أن ينقض )) ((قوله تعاىل:  السائل :

، أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال هذا أحد  اجلمادات هلا إرادة يريد أن ينقض )) ((أي نعم  الشيخ :

؛ أليس تسبيح احلصى يسمع بني يدي الرسول عليه الصالة والسالم  حيبنا وحنبه ؟ أجب أليس قال هكذا ؟ بلى

يسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن  ((؟ أليس اهللا يقول: 

  ؟ كل هذا يدل على أن اجلماد له إرادة . ال تفقهون تسبيحهم ))

  ؛ ووصف يف غريه بقي بيانه ؟ بركة فيه قلنا السحت له وصفان وصف يف نفسه ألنه ال السائل :

أي نعم وصف يف نفسه أنه هو نفسه ال بركة فيه الوصف يف غريه أنه يسحت بركة غريه يعين املال إذا  الشيخ :

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فال يربو  ((، قال اهللا تعاىل:  دخل املال السحت يف مال حالل سحته

  . من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون ))عند اهللا وما آتيتم 

  شيخ بارك اهللا فيك ! ما الفرق بني اجلعل الشرعي والكوين ؟  السائل :

  ، واجلعل الكوين هو مبعىن اخللق . اجلعل الشرعي هو التشريع الشيخ :

  الذي نقول له ؟ من فسر القرآن عند نفسه مث تبني له أنه ليس بصواب ال يرجع عن تفسريه ما السائل :

، الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كالم العلماء فهما  نقول هذا حمرف للكلم الشيخ :

  ، وهذا رفعة له يف الدنيا واآلخرة . خالف احلق الواجب عليه أن يرجع ويعلن هذا

  هل تصريف آيات الصفات أشد من حتريف غريها من اآليات ؟ السائل :

؛ أوال لشرف موضوعه ألن البحث يف أمساء اهللا وصفاته هو  لسببنيأي نعم حتريف آيات الصفات أشد  الشيخ :

، فواجب اإلنسان فيها التسليم  ؛ الثاين أنه ليس للعقل فيها جمال أشرف العلوم حىت كانوا يسمون الفقه األكرب

حكم من األحكام مثال أو حديثا ، فالتحريف هنا أشد من أن حيرف إنسان آية يف  وعدم التعرض بالتحريف

  أول يتعلق باخلالق وهذا يتعلق باملخلوق .

  عن إثبات صفات اهللا تعاىل وتأويلها عند املتكلمني ؟ السائل :

؛ فمثال إذا قلت: استوى  فيها اآلن فهموا فهما وهو فهم خطأ أن اإلثبات على ظاهرها يستلزم التشبيه الشيخ :

، واألجسام متماثلة وما أشبه ذلك من  العرش واستقر عليه فقد جعلته جسما على العرش مبعىن أنه على على

،  ؛ لكن لو كان استواء على العرش مبعىن أنه أعدم العرش مثال ؛ وكذلك لو يوصف له العينني واليدين الشبهات

  قلنا ما يسري ألنه ال يصوغ .

  



  ؟هذا قدر وقع  لهم في الدنيا خزي )) ((ذكرمت يف قول اهللا تعاىل:  السائل :

؛ بس ما  الظاهر هو إذا وقع العذاب يف قوم لسبب فمىت وجد هذا السبب استحق أهله هذا العذاب الشيخ :

  ، الذي وقع وقع ومن شاركه يف عملهم فاستحق مثل عقوبتهم. نقدر أن حنكم على كل واحد بعينه

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض سماعون للكذب أكالون للسحت  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا يحب 

المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 

(( .  

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر  ((اىل: ؛ قال اهللا تبارك وتع أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

((   

  اتلهما لفظا ؟ فيها قراءتان الشيخ :

  ؛  ال يحزنك )) ((و ال يحزنك )) (( الطالب :

  اربطهما ؟  الشيخ :

  ؛  األوىل بسكون احلاء والثانية بضمها الطالب :

  ؛  ، كلتامها بسكون احلاء خطأ الشيخ :

   بضم الزاياألوىل  الطالب :

  والثانية ؟ طيب وال خيتلفان يف غري هذا ؟ ال خيتلفان يف غري هذا ؟ ما تستطيع ترتبط هذا ؟ الشيخ :

  األوىل مفتوحة  الطالب :

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وعلى  ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر )) ((كيف يقول طيب   الشيخ :

  ؟ آله وسلم أو لكل من يوجه إليه اخلطاب

  ؛  يا أيها الرسول )) ((خاص للرسول  الطالب :

  إىل الرسول أحسنت . الشيخ :

   اجلملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها ؟ ومن الذين هادوا سماعون )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  مستأنفة . الطالب :

  كيف تعرا إذا كانت مستأنفة ؟ الشيخ :

   صفة املوصوف معطوف هم مساعون ؛ سماعون )) (( الطالب :



  لكن حمله من اإلعراب ؟  الشيخ :

  ؛  مبتدأ الطالب :

  وأين اخلرب ؟  الشيخ :

  خرب مقدم . من الذين أمنوا الطالب :

  فيها وجهان ما مها ؟ سماعون للكذب )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  يكذبون عليهم؛مساعون للكذب يسمعون ملن يكذب عليهم يعين أحبارهم  الطالب :

  ؟للتعدية أو للتقوية فتكون الالم  الشيخ :

  الوجه الثاين ؟  الشيخ :

  الوجه الثاين مساعون للكذب يسمعون كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيحرفونه ويكذبون فيه؛  الطالب :

  فتكون الالم ؟  الشيخ :

  للتعليل  الطالب :

  متام . الشيخ :

  دون آخر ؟هل نأخذ بأحدمها  الشيخ :

  ؛  نأخذ كالمها الطالب :

  بكال املعنيني على قاعدة ؟  الشيخ :

؛ بقي الثالث وال  قاعدة إذا محلت اآلية على معنيني صحيحني وال مضاد فيهما محل عليهما مجيعا الطالب :

  منافاة بينهما حتمل على املعنيني .

  على أن الالم للتعدية أو للتقوية ما معناها ؟ سماعون للكذب )) ((على الوجه األول  الشيخ :

  ؛  معىن أم يصدقون الكذب الطالب :

  الكذب ممن ؟  الشيخ :

  ،  من أحبارهم الطالب :

، هذا جيعل  يعين يسمعون ما حيدثهم به أحبارهم وهو كذبسماعون للكذب ))  ((من أحبارهم متام  الشيخ :

  الالم أليش ؟ للتقوية .

  رأي الثاين أن الالم للتعليل ؟على  الشيخ :

  ؛  أم يسمعون الكالم من الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مث حيرفونه حسب أهوائهم الطالب :



  يعين ألجل أن يقولون مسعناك وهم يكذبون ؟ الشيخ :

يسمعون كالم الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يكذبوا  سماعون للكذب )) ((يعين  الشيخ :

  ، هذا املعىن . ويقولوا للناس بأن حممدا قال كذا وكذا

  من هؤالء القوم اآلخرون ؟ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛هم الذين مل حيضروا إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الطالب :

  خل هم رؤساء أو من عامة الناس ؟ الشيخ :

  ما معىن حيرفون ؟ يحرفون الكلم من بعد مواضعه )) (( الشيخ :

  ،  يغريون الطالب :

  . يغريون إما لفظا وإما معىن الشيخ :

  ؟ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا )) ((ما معىن قوله:  الشيخ :

  إن أوتيتم هذا احلكم احملرم فخذوه وإن تؤتوه فاحذروا أي ال تقبلوا ؛  الطالب :

  يعين إن وافقكم حممد على ما تقولون فخذوه كذا ؟  الطالب :

  وإال فاحذروا . الشيخ :

؛ ألن  من املعلوم أن اإليتاء إمنا يكون يف احملسوسات يف املنقوالت لكنه قد يستعمل يف املعاين كما هنا الشيخ :

، وأصال هذه اآلية  يعين إن وافقكم حممد عليه فخذوه وإال فردوه واحذروا منه إن أوتيتم هذا فخذوه )) (( معىن

  نزلت يف أيش ؟ 

  يف يهوديني زانيني . الطالب :

   اإلرادة هنا شرعية وإال كونية ؟ أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم )) ((قوله عزوجل:  الشيخ :

  كونية . الطالب :

  ما الفرق بني اإلرادة الكونية والشرعية ؟ الشيخ :

  اإلرادة الشرعية تكون فيما حيبه اهللا  الطالب :

  وال يلزم منها ؟  الشيخ :

  حب اهللا ؛  الطالب :

  كيف اآلن قلت حيبه اهللا مث تقول ال يلزم أن حيبه اهللا ؟ اآلن الشرعية تكون يف أيش ؟  الشيخ :

  ؛  احملبة الطالب :



  ؟  وال يلزم منه أيش الشيخ :

  ، وقوع املراد الطالب :

  ال يلزم منه وقوع املراد .  الشيخ :

  الكونية تكون ؟ الشيخ :

  ؛  تكون فيما حيبه اهللا وما ال حيبه اهللا الطالب :

  ويلزم منها ؟  الشيخ :

  يلزم منه وقوع املراد . الطالب :

  ما هي اإلرادة هنا ؟ ضره ))إن يرد اهللا ضر هل هن كاشفات  ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  اإلرادة هنا كونية الطالب :

  كونية ؟  الشيخ :

  نعم؛ الطالب :

  متام .  الشيخ :

  ما املراد باخلزي يف الدنيا ؟ ولهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم )) ((قوله:  الشيخ :

  ،  اخلزي يف الدنيا فضيحتهم أمام الناس الطالب :

  ألنه من أمور الغيبية . ما يف اآلخرة فلهم عذاب عظيم ال يعلم عظمه؛ أ هلزمية وبيان حاهلميف ا الشيخ :

   أخذنا فوائد اآلية ؟ كلها ؟

حمذوف أي هم مساعون  خرب مبتدأ سماعون )) سماعون للكذب أكالون للسحت )) (( ((قال اهللا تعاىل: 

، حيتمل أن يكون  هي مغايرة ؟ حيتمل معنينيهل هذه اجلملة تأكيد ملا سبق أو  للكذب أكالون للسحت .

تأكيدا ملا سبق يعين املقام مقام عظيم حيتاج إىل تكرار بيان أوصافهم القبيحة وحيتمل أن تكون مغايرة ملا سبق 

! اآلن نقول هل  ؛ انتبه يا أخي وذلك أن حنمل الالم يف األوىل على أا للتقوية ويف الثانية على أا للتعليل

؛ األول أا تأكيد وإمنا احتيج  تأكيد ملا سبق أو هي غري توكيد ؟ نقول يف ذلك قوالن ألهل العلم اجلملة

للتأكيد ألن املقام مقام مهم حيتاج إىل مؤكد لبيان أوصافهم للحذر منه؛ وحيتمل أن تكون مغايرة لألوىل وذلك 

هذه صفة مبالغة  أكالون )) ((وقوله:  عكس .ألن حنمل الالم يف األوىل على أا للتقوية وهذه للتعليل أو بال

للسحت  ((للسحت )) بضم احلاء، و ، والسحت فيها قراءتان (( لسحتلصيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم 

فما هو السحت هل هو أكل مال الباطل ؟ هل هو أكل الربا ؟ هل هو  ، قراءتان سبعيتان . بسكون احلاء ))



، كل ما  لكل ذلك، واملعىن اآلن أن نقول السحت كل ما اكتسب بكسب حمرمأكل الرشوة ؟ اجلواب: شامل 

؛ وجهه أن احلرام يسحت  ؛ فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغري ذلك اكتسب بكسب حمرم فهو سحت

يعين  فإن جاءوك )) (( احلالل ينزع بركته أو أنه نفسه أي احلرام سحت ينسحت ويزول وال يكون فيه بركة .

لقد   ((اخلطاب هنا للرسول عليه الصالة والسالم وأمته مثله  فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((تحكم بينهم ل

هل املراد به أهل الذمة أو  فإن جاءوك )) ((لكن الفاء يف قوله:   . كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة ))

، ال  فال جيوز اإلعراض عن احلكم بني املسلمنينقول: أما املؤمن  املعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا ؟ 

، ال جيوز ألي قاضي  جيوز اإلعراض عن احلكم بني املسلمني خصوصا من وكل إليه ذلك األمر؛ مثل ؟ القضاة

إذا تراضى عليه اخلصمان أن يتعذر بل جيب أن حيكم بينهم ؛ احملكم الذي ليس بقاضي له أن حيكم وله أن ال 

مثل ، ؛ أما التحكيم فهو باخليار إن شاء قبل وإن شاء مل يقبل  يت جيب أن يفيت بشرع اهللا؛ لكن لو استف حيكم

؛ لكن  أن يكون نزاع بني قريبني فيقوالن ال نريد أن نفصل إىل القاضي ولكن حنكم فالنا فال يلزمه أن حيكم

وبيان حكم اهللا عزوجل لكن  ، يتأكد عليه أن حيكم ملا يف ذلك من فضل النزاع الشك أنه يتأكد عليه أن حيكم

أما غري املسلمني فالصواب أن اإلنسان خيري إن شاء حكم وإن شاء مل حيكم  ؛ ال حيكم حىت يستنثق من اجلميع

أو حربيني واحلريب غالبا ال ميكن أن يأيت ألنه إذا أتى سواء كانوا ذميني حتت حكمنا أو معاهدين منقصرين عنا 

أو هنا يقول إا للتنوية أو للتخيري ؟  جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ))فإن  (( قتل ألنه مباح الدم .

؛ طيب وإذا كانت للتخيري فهو ختيري تشهي أو مصلحة ؟ نقول هي ختيري مصلحة سنقوهلا يف  هذه للتخيري

، إن تعرض عنهم وال  ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا )) (( الفوائد إن شاء اهللا .

حتكم بينهم فإم لن يضروك لكن قد يؤذونك واألذية ال يلزم منها الضرر بدليل أن اهللا سبحانه وتعاىل أثبت أن 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني )  (بين آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد فقال يف احلديث القدسي: 

األذية ثبتت يف القرآن واألحاديث القدسية، قال اهللا تعاىل يف شيئا )) إنهم لن يضروا اهللا  ((وكذلك يف القرآن: 

 ) ..يؤذيني ابن آدم يسب الدهر . (وقال يف احلديث القدسي:  إن الذين يؤذون اهللا ورسوله )) ((القرآن: 

 ن األذية الضرر؛ ومن املعلوم أن ال يلزم م فالضرر منفي عن اهللا عزوجل بالقرآن واألحاديث القدسية واألذية ثابتة

إن  ((؛  ، ال يضره ؛ يضره ؟ ال ، بدليل أن اإلنسان إذا جلس إىل جنبه رجل آكل بصال يتأذى به أو ال ؟ بلى

نكرة يف سياق النفي  شيئا )) ((؛ وقوله:  لكن قد يكون أذية أما الضرر فال تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ))

يعين إن اخرتت أن  وإن حكمت )) (( نيا وال يف اآلخرة .، أي شيء لن يضروك ال يف الد بلن فيعم أي شيء

فاحكم بينهم  ((يعين رأيت أن حتكم واخرتت أن حتكم  إن حكمت )) فاحكم بينهم بالقسط )) (( ((حتكم 



، صح ؟ لو كان لكافر على  لكافر على مسلم ؟ العدل، العدل حىت لو كان احلكم القسط ما هو بالقسط ))

؛ طيب حيكم عليه بالعدل حىت إن العلماء رمحهم اهللا قال جيب أن يعدل بني اخلصمني  نعممسلم حيكم عليه ؟ 

؛ عبد اهللا  ولو بني مسلم وكافر يف اللفظ واللح واجللوس والتقدير وكل شيء ألن هذا حكم جيب أن يعدل فيه

، مجع وقال إين  يهود الثماربن رواحة رضي اهللا عنه ملا بعثه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ليخرس على ال

،  ؛ من يعين ؟ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، إين جئتكم من أحب الناس إيل جئتكم من أحب الناس إيل

، وما حيب له وبغضي لكم مبوجب أال أعدل فيكم؛ وإال فمن  وإنكم ألبغض إيل من عدتكم من القرد واخلنازير

؛  ؛ لكن يقول ال ميكن أن ال أعدل فيكم ل مع من حتب وعلى من تبغضاملعلوم أن النفس بالطبيعة بشرية متي

فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا يحب  (( ؛ وعدل فيهم رضي اهللا عنه . فقالوا وذا قامت السموات واألرض

؛ وهلذا  يف كل شيء، إن اهللا حيب املقسطني يف كل شيء يعين العادلني هذا حث على العدل المقسطين ))

أن المقسطين على منابر من نور عن يمين اهللا عزوجل الذين يعدلون في  (احلديث الصحيح: جاء يف 

أما  ((؛  ؛ ما هو املقسط ؟ والقاسط ؟ اجلائر ، إنسان ؟ العادل إذا املقسط من أهليهم وما ولوا عليهم  )

منها: تأكيد كون هؤالء ؛  يف اآلية فوائد كثرية لكن املقسط هو العادل . القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ))

فإن قال قائل: يرد على قولك: تأكيد القاعدة ,   )) سماعون للكذب ((؛ لقوله:  اليهود مساعني للكذب

قلنا نعم هذا وارد لكن عليه  املعروفة أنه إذا دار الكالم بني التأسيس و التأكيد محل على أيش ؟ على التأسيس ؟

إنه للتأسيس صارت اجلملة األوىل دالة على معىن واحد والثانية على معىن ، اجلواب أننا إذا قلنا  ، له جواب رد

من فوائد  ، فمن مث يرتجح أن يكون ذلك للتأكيد . ؛ وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما داال على معنيني واحد

اهللا أكد  ؛ ألن ، وهو أيش ؟ االستماع للكذب أو نقل الكذب اآلية الكرمية: التحذير من هذا الوصف القبيح

ومن فوائد اآلية الكرمية:  ومنها: أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود . بيان هذا الوصف القبيح لليهود . 

واهللا عزوجل ما ذكر هذا الوصف  )) أكالون للسحت ((؛ لقوله:  الوصف القبيح أيضا وهو أكل املال بالباطل

، آكل  ، فآكل الربا مشابه لليهود ام ففيه شبه مبن ؟ باليهودومن فوائدها: أن من اكتسب املال احلر  . حرتزنإال ل

، كل من اكتسب ماال بطريق حمرم  ، آكل األموال حبلف الكاذب مشابه لليهود األموال بالغش مشابه لليهود

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب  ؛ كذا ؟ طيب . ، املرتشي مشابه لليهود ، الراشي املرتشي فهو مشابه لليهود

 فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((صلى اهللا عليه وآله وسلم خمري أن حيكم بني اليهود وأن ال حيكم؛ لقوله: 

، والقاعدة  ، بل هو مقيد باملصلحة ال :فإن قال قائل: هل التخيري على إطالقه ؟ فاجلواب وأو هنا للتخيري .



؛ وإذا كان للمصلحة وجب اتباع  للتيسري على املكلف فهو بالتشهي يفعل ما شاءعندنا إذا كان التخيري 

  املصلحة .

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اهللا يحب المقسطين 

  . كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ))و 

سماعون للكذب أكالون  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

أخذنا فوائدها  )) ضروك شيئا ...وإن تعرض عنهم فلن ي ((وصلنا إىل قوله:  وهذه انتهينا منها . للسحت ))

وإن  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  بيننا فوائدها ؟ طيب . فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((وصلنا إىل قوله:  ؟

من فوائدها هذه اآلية الكرمية يف هذه اجلملة: أن من أعرض عن شيء بأمر  تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ))

؛ ولكن هل انتفاء  يعين فلم حتكم فلن يضروك شيئاوإن تعرض عنهم ))  ((: اهللا فإن ذلك ال يضره؛ لقوله

اجلواب  أو وال يف املستقبل مبعىن أنه رمبا يتضرر ألول وهلة مث تكون العاقبة له ؟ كون يف احلاليالضرر جيب أن 

ومن فوائد هذه  . ؛ ألن اإلنسان قد يتضرر يف أول وهلة مث تكون العاقبة له وحينئذ يكون كأن مل يتضرر الثاين

يعين  وإن حكمت فاحكم بين الناس بالقسط )) ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أنه جيب احلكم بني الناس بالعدل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال جيوز أن يراعي يف  إن أردت أن حتكم كما خريناك فاحكم بينهم بالقسط .

وهذا يعين أن ينظر إىل القضية من حيث هي  بالقسط )) ((؛ لقوله:  حكمه قريبا وال صديقا وال غنيا وال فقريا

أي أن اهللا  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا عزوجل القضية ال من حيث أا قضية فالن ابن فالن .

 . المتطهرين ))إن اهللا يحب التوابين ويحب  ((؛ وحممود يذكر لنا آية أخرى تدل على أن اهللا حيب ؟  حيب

؛  ، ففيها إثبات أن اهللا تعاىل حيب ، يتعني الثاين وهل هذه احملبة جماز عن الثواب أو هي حمبة حقيقة ؟ الثاين

 ؛ إن اهللا ال حيب :، قال ذلك تأويال ال تكذيبا يعين هو مل يقل ومن أهل التأويل من قال إن اهللا تعاىل ال حيب

، الذي يقول إن اهللا ال حيب هذا كافر  ؛ وجيب أن تفرقوا بني الفريقني كذا  إنه حيب لكن معىن احملبة :بل يقول

؛ ففرق بني إنكار احملبة تأويال  ؛ والذي يقول إنه حيب لكن معىن احملبة كذا فهذا ليس بكافر ألنه مكذب للقرآن

لني يقولون إن اهللا ال حيب ؛ هم يقولون يعين األشاعرة ومن ورائهم املعتزلة ومجيع املتأو  وإنكارها تكذيبا وجحودا

؛ وألن احملبة تتجدد ألا معلقة بأوصاف وأسباب واهللا  ألن احملبة ال تكون إال بني شيئني متناسبني، هذا واحد

؛ ومل يعلموا املساكني أنه يلزم من إثبات الثواب  ؛ إذا ما معىن احملبة ؟ قالوا معناها الثواب تعاىل منزه عن احلوادث

؛ املهم أم يقولون  ؛ فهم وإن فروا من إثباا لفظا فإا تلزمهم إلزاما بال حمبة أبدا ذ ال ميكن ثوابإثبات احملبة إ



يحبهم  ((؟ قالوا نعم  فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه )) ((؛ قيل هلم إن اهللا يقول:  إن احملبة مبعىن املثوبة

؛ ولكن هذا الشك أنه خمالف لظاهر اللفظ وخمالف  عليهأي يفعلون ما يثيبهم يحبونه ))  ((، و يثيبهم ))

فإذا قال قائل: وهل عندكم نص من كل واحد  ، فما من السلف أحد قال إن احملبة مبىن الثواب . إلمجاع السلف

؛ لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ومل يرد عنهم تفسري خبالف  قلنا ال من السلف أن احملبة مبعناها احلقيقي ؟

؛ لكن مادامت  يدل على أم أمجعوا على إثباته وال حاجة إىل أن ينقل إمجاعهم على كل مسألة بعينه ظاهرها

النصوص الكتاب والسنة ترد عليه ومل يأت عن أحد منهم وال حرف واحد أنه أوهلا خبالف ظاهرها فإنه يدل 

،  ، وليكن ؛ فنقول وليكن اهللا عزوجل؛ أما قوهلم إن هذا يلزم أن تقوم احلوادث ب على أم جممعون على إثباته

حنن نؤمن بأن اهللا يفعل ما يشاء وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما ال يتجدد مبعىن منها ما حيدث ألسبابه 

، إذا كان اهللا حيب هذا العبد  ؛ لكن احملبة ليست كذلك ؛ فالعلم مثال أزيل أبدي ومنها ما ال حيدث بأسباب

؛  كانت ؟ بعد وجود أسباب، أسباب احملبة؛ فمحبته هلذا العبد املعني حادثة وال مانع  فمحبته هلذا العبد مىت

 ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات تفاضل حمبة اهللا عزوجل وقيام أفعال االختيارية به من كمال صفاته والشك .

 اإلقساط ألن املقسطني من الرباعي ، إثبات تفاضل حمبة اهللا؛ وجه الداللة أن احملبة هنا علقت بوصف؛ وما هو ؟

؛ أرأيتم لو قلت: أكرم اتهد  ؛ وإذا كانت كذلك فإن املعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، اإلقساط

؛ إذا إثبات كون اهللا حيب املقسطني يدل على  ، فإن إكرامك يزيد بزيادة االجتهاد وينقص بنقصه من الطلبة

؛ كيف الداللة ؟ وهذه  حيب أحدا أكثر من أحد وحيب أحدا وال حيب أحدا تفاضل حمبة اهللا عزوجل وأنه

؛ وجه ذلك يا أخ ؟ يعين   ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على اإلقساط أي على العدل القاعدة يف كل شيء .

احلث  ، هذا ليس جمرد خرب بل هو خرب يراد به كون اهللا خيرب أنه حيب املقسطني يتضمن أيش ؟ احلث على هذا

كيف   وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا )) ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  واإلغراء على العدل .

هنا لالستفهام واملراد به التعجيب يعين اعجب كيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا وهم يدعون أم 

هتدون به ويدعون أنه هو كتام وشريعتهم ودينهم ؛ إذا كان لديهم كتاب ي مؤمنون ا فإن هذا من التناقض

فكيف يتحاكمون إىل غريهم؛ هذا مما يوجب الشبه يف حتكيمهم للرسول عليه الصالة والسالم وأم ما أرادوا 

كيف يحكمونك وعندهم  ((؛  احلق، لو أرادوا احلق لرجعوا إىل الكتاب الذي عندهم ألم يعتقدون أنه حق

، وهذا هو الواقع ألم  إذا املسألة اآلن بساط االشتباه وأم مل يريدوا حقيقة التحكيم اهللا ))التوراة فيها حكم 

يريدون أن يوافقهم فيما أحدثوهم يف عقوبة هذه  ملا زىن منهم الزانيان أتوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم

؛ ما  أنكروا ذلك وقالوا هذا خالف ما عندنا؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم برجم الزانيني مث  الفاحشة



؛ فأخربه عبد اهللا بن  الذي عندكم ؟ قالوا عندنا أنا نسود وجوه الزانيني ونطوف ما يف األسواق خزيا وعارا

؛ فأتوا ا وجعل القارئ يقرأ ووضع  ؛ فقال ائتوا بالتوراة سالم أو غريه بأن التوراة تنص على أن الزانيني يرمجان

؛ فرفع يده  ؛ ألن عبد اهللا بن سالم من أحبار اليهود لى آية الرجم فقال له عبد اهللا بن سالم: ارفع يدكيده ع

؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  وإذا فيها آية الرجم توافق ما حكم به النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

؛ فاهللا عزوجل يعجب  ن أحيا حكما بعد أن أمتوه، أو م وسلم: اللهم إين أول من أقام حكما بعد أن أمتوه

 كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم يتولون من بعد ذلك )) ((الرسول عليه الصالة والسالم 

يعين بعد أن حكموك فحكمت تولوا وأبوا حىت جيء بالتوراة فإذا هي مطابقة متاما حلكم النيب صلى اهللا عليه 

يعين ما هؤالء  وما أولئك بالمؤمنين )) (( املشار إليه التحكيم . من بعد ذلك )) ((وقوله:  وآله وسلم .

، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها يعين ما  ؛ وأتى بأوالء مقرونة بالكاف الدالة على بعد املشار إليه باملؤمنني

يف املؤمنني فهم ال آمنوا بالتوراة وال آمنوا ، ما هؤالء املنحكون الذين نزلوا إىل أسفل السافلني  هؤالء املنحكني

الكاف زائدة  ، من ؟ وإعراب هذه اجلملة على من عنده فقه يف العربية مبحمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .

بعض النحويني قال إن  ))ليس كمثله شيء  ((؟ وهل تزاد الكاف ؟ إن هذا لعلم جديد ؛ قل يل نعم قد تزاد 

ملاذا ال  ا كمل الكاف ويش تقول فيها ؟ زائدة أو حرف دال على اخلطاب ؟ الثاين؛ نعم .؛ إذ الكاف زائدة

 نقول إن مادام الياء هي الياء سواء كان االسم منصوبا أو جمرورا ؟ قالوا ألجل إحكام القواعد وإال حقيقة مل يتغري

عالمات النصب يف مجع املذكر السامل  ألن ؛ ، اللفظ مل يتغري سواء قلت إن الباء حرف جز زائد أو إا منصوبة

قوله:  ، إتقانا للقواعد البد أن تقول هكذا . ؛ لكن يقولون إتقانا للقواعد وعالمة اجلر أيش ؟ واحدة وهي الياء

؛ وأتى باحلرف اجلر الزائد وقد ذكر  هنا نفى اهللا عزوجل أن يكون هؤالء مؤمنني وما أولئك بالمؤمنين )) ((

  ؛ وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا  مجيع احلروف الزائدة تفيد التوكيد علماء البالغة أن


